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Indicacions generals 

1. Les sessions dels òrgans col·legiats que no puguin ser 
ajornades més enllà del període de vigència del RD 
463/2020 es poden celebrar de forma no presencial a 
l’empara d’allò que disposen els articles 17 i 18 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  

2. Per al desenvolupament d’aquest tipus de sessions es 
poden emprar com a eines telemàtiques el correu 
electrònic o bé l’aplicació Teams de Microsoft Office 
365. 

3. Es recomana l’ús preferent del correu electrònic.  

4. Només s’han de convocar els òrgans col·legiats per 
tractar aquells assumptes que siguin ineludibles i 
indispensables per al bon govern de la Universitat.  

Sessió no presencial a través del correu electrònic 

1. Quan es faci ús del correu-e, és important que les 
qüestions que formin part de l’ordre del dia, si escau, 
puguin haver es tat prèviament t rebal lades 
col·lectivament entre els membres de l’òrgan 
mitjançant recursos telemàtics, com el Teams, de 
manera que les propostes d’acord a incloure en l’ordre 
del dia ja hagin estat objecte d’un debat previ. 

2. Seguint la pauta anterior, un cop disposem de les 
propostes d’acord que han d’integrar l’ordre del dia de 
la convocatòria aquesta ha de contenir el text següent, 
que cal afegir a la notificació de convocatòria del 
gestor d’òrgans col·legiats: 

A l’empara d’allò que s’estableix als articles 17 i 18 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, per indicació del president de l’òrgan us 
convoquem a una sessió de ------------------- , 
que tindrà lloc el proper -------------, i que es 
desenvoluparà de forma no presencial, d’acord amb 
els límits i condicions que tot seguit s’indiquen: 
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a) La sessió es desenvoluparà de forma no 
presencial mitjançant el compte de correu-e 
institucional dels membres d’aquest òrgan, que 
possibilitarà el debat i les deliberacions del 
punts l’ordre del dia. 

b) Aquesta sessió no presencial tindrà lloc en la 
data indicada en aquesta convocatòria (- data-), 
s’iniciarà a les ------ hores i finalitzarà, 
previsiblement, a les ------ hores del mateix dia . 
Durant el període de la sessió els membres 
podran donar el seu parer respecte dels punts de 
l’ordre del dia a tractar enviant un correu 
electrònic de resposta al correu-e del secretari 
de l’òrgan pel qual es dona inici a la sessió no 
presencial, i també a la resta de membres 
(“respondre a tots”).  

c) Com s’ha dit, la sessió previsiblement acabarà a 
les ------ hores del dia ------; en qualsevol cas, 
aquesta es donarà per finalitzada quan així ho 
indiqui el secretari per mitjà de correu-e adreçat 
a tots els membres. Fins a aquell moment els 
membres de l’òrgan podran donar el seu parer, 
si escau, i emetre el seu vot favorable, en contra 
o bé la seva abstenció.  

d) L’aprovació de l’acta d’aquesta sessió no 
presencial es durà a terme en la propera sessió 
presencial. 

  

3. Tot seguit trobeu un exemple de correu electrònic 
adreçat a tots els membres de l’òrgan per donar inici a 
la sessió: 

Per mitjà d’aquest correu electrònic es dona inici a 
la sessió no presencial de ---------- número 
---/-------, d’acord amb la convocatòria tramesa el 
passat dia  ---------. Així doncs, us demanem que 
tingueu a bé de donar el vostre parer i emetre el 
vostre vot respecte dels diferents punts de l’ordre del 
dia, tot seguint les indicacions que conté el correu-e 
de la convocatòria. 

(Si el secretari és membre de l’òrgan afegeix: 
Aprofito l’avinentesa per emetre el meu vot 
favorable per a l’aprovació de tots els punts de 
l’ordre del dia.) 

4. L’acta de la sessió no presencial ha de tenir el mateix 
contingut que la de les sessions presencials. Per recollir 
les intervencions dels membres només cal remetre’s als 
correus electrònics enviats pels membres (poden ser 
ressenyats com a Annex núm. 1 de l’acta), els quals 
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formen part de l’acta i s’han d’adjuntar a aquesta. Així 
mateix, es consideren assistents aquells membres que 
hagin participat en la sessió emetent el seu vot o 
manifestant el seu parer mitjançant correu-e. Es 
considera lloc de celebració el de la seu de l’òrgan. 

Sessió no presencial a través de l’aplicació Teams 

1. En cas que s’opti per fer la sessió no presencial per 
mitjà del recurs Teams, aquesta ha de ser gravada. 
L’arxiu que en resulti s’ha d’incorporar a l’acta per 
deixar constància en la mateixa del desenvolupament 
de la sessió. Tanmateix, l’acta tindrà el mateix 
contingut que una sessió presencial, i es poden seguir 
les indicacions anteriors per a les sessions no 
presencials mitjançant correu electrònic.  

2. Igualment, la convocatòria de la sessió ha de contenir el 
text següent:  

A l’empara d’allò que s’estableix als articles 17 i 18 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, per indicació del president de l’òrgan us 
convoquem a una sessió de ------------------- , 
que tindrà lloc el proper -------------, i que es 

desenvoluparà de forma no presencial mitjançant 
l’aplicatiu Teams. A aquests efectes us ha estat 
enviat al vostre correu-e institucional un enllaç que 
us possibilitarà participar en la sessió convocada. 

Per a qualsevol dubte que tingueu podeu adreçar les 
vostres consultes a secretari.general@udg.edu.  

Quim Salvi 
Rector 

UdG_C19

!4


		2020-03-23T17:00:06+0100
	SALVI MAS JOAQUIN - 40524831G




